
   

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 24 

din  27  ianuarie 2022 
 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar    

2021-2022, semestrul I şi II 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 86.263 din 2.12.2021 iniţiat de domnii consilieri locali ai 

Municipiului Târgu Mureş dr. Tamási Zsolt-József şi dr. Berecki Sándor, privind aprobarea 

cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 2021-2022, semestrul I şi II. 

b) Raportul Direcţiei juridice înregistrat sub nr. 88.378/09.12.2021, 

c) Raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 86.295/5.835/06.12.2021, 

d) Raportul Direcţiei şcoli înregistrat sub nr. 87.339/06.12.2021, 

e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş 

Ținând cont de prevederile: 

 art. 82 alin. (1), (1^1)-(1^2), alin.(2), alin.(3), art.105 alin.(1) şi alin.(2), lit d) din 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin Legea 

nr. 38/2019 

 H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022, conform art. unic; 

 Ordinul M.E.N. nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

 Art. 3, art. 4, art. 10, art. 12, art. 17 şi art. 20 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de 

stat cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019; 

 Ordinul M.E.N. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 Art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 2021-2022, semestrul I şi II, 

astfel: 

 

Alin. (1) Se aprobă cuantumul lunar al burselor şcolare, respectiv bursele şcolare de 

performanţă, burse de merit, burse de studii și burse de ajutor social pentru elevii înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, pentru 

anul şcolar 2021-2022 semestrul I în cuantum lunar de: 



 

- bursa de performanță: 300 lei/lună/elev 

- bursa de merit: 130 lei/lună/elev 

- bursa de studiu: 120 lei/lună/elev 

- bursa de ajutor social: 100 lei/lună/elev 

 

Alin. (2) Se aprobă cuantumul lunar al burselor şcolare respectiv bursele şcolare de 

performanţă, burse de merit, burse de studii și burse de ajutor social pentru elevii înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, pentru 

anul şcolar 2021-2022 semestrul II în cuantum lunar de: 

- bursa de performanță: 500 lei/lună/elev 

- bursa de merit: 200 lei/lună/elev 

- bursa de studiu: 150 lei/lună/elev 

- bursa de ajutor social: 200 lei/lună/elev 

-  

Art. 2. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcţia Economică, Direcţia Școli şi 

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcţiei şcoli; 

- Direcţiei economice; 

- Domnului consilier local municipal Tamási Zsolt-József; 

- Domnului consilier local municipal  Berecki Sándor. 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 

                                                       Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 (Hotărârea a  fost   adoptată  cu  21  voturi  „pentru”)  

 

 


